
Tárgy: Beszámoló a fogászati alapellátás helyzetéről

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő Testület!

1. A fogászati ellátás keretében végzett tevékenységek köre:

A Magyarországi helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§(4) bekezdése a

helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé sorolja az

egészségügyi alapellátásról való gondoskodást, melybe az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.

törvény 152.§(1) bekezdés b) pontja alapján a fogorvosi alapellátás is beletartozik, amelyet a 4/2000

(II.25.) EüM. Rendelet 4. §(4) szabályoz az alábbiak szerint:

„A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése, gondozása

b) fogászati szűrővizsgálatok végzése

c) góckutatás

d) a terhesek fogászati gondozása, és

e) a sürgősségi ellátás.

(5)  A (4)  bekezdésben foglaltakon túl  a  gyermek-,  ifjúsági  fogorvos,  illetve  az iskolai,  ifjúsági

fogorvos koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.”

A fentieken túl a sürgősségi ellátás keretében a fogorvos köteles ellátni a rendelési idejében hozzá

forduló  személyeket  más  körzetből  is,  indokolt  esetben,  ha  heveny  megbetegedésük,  vagy

ellátottalanságuk miatt egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromlásukhoz vezethet.

Végül a fogászati tevékenység feladatköre kiterjed az óvodai ellátásra is, amely magában foglalja az

ismerkedést  a  fogorvosi  rendelővel,  tájékoztatót  a  helyes  fogmosásról  és  a  korai  fogazati

rendellenességek és elváltozások szűrését is, amely a prevenciós munkának is része.

Mindezek a tevékenységek vegyes rendelés keretében kerülnek elvégzésre.
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2. A személyi és tárgyi feltételek bemutatása és részletezése

A beszámolási  időszak  alatt  az  asszisztens  személyében  kétszer  is  változás  történt  az  előző

munkatárs  nyugdíjazása  miatt.  Az első  átmeneti  időszakban  a  fogorvos  egyedül  volt  kénytelen

ellátni a feladatát. A második váltás már simábban történt, ebben az esetben a munka folyamatos

maradt.  A  beillesztési  és  betanulási  időszak  mindkét  esetben  hosszabb  ideig  tartott  és

többletterheket rótt  a fogorvos személyére,  azonban mindez az elvégzett  munka minőségét nem

befolyásolta.  Összességében  elmondható,  hogy  a  mindennapi  munkavégzés  személyi  feltételei

adottak és a továbbképzéshez kötött működési engedélyek megújítása megtörtént a tavalyi évben,

így a rendeletésszerű működés biztosított.

A tárgyi feltételeket biztosítja, hogy 2014-ben új fogászati kezelőegység került beüzemelésre, amely

modern  és  korszerű  ellátást  tesz  lehetővé.  A  berendezés  modernizálása  is  sorra  került.  A

fogbetegségek  diagnosztizálását  a  röntgenkészüléken  kívül  orálkamera  használata  is  segíti.  Új

kézidarabbal, turbinával és depurátorral bővült a tárgyi eszközök állománya. A gépek karbantartása

és  szervizelése  megoldott.  Ha  a  költségvetés  lehetővé  teszi,  a  közeljövőben  érdemes  lenne

beszerezni a gyökérkezelésekhez egy apexlokátor készüléket a fogászati szolgálat részére.

A veszélyes hulladékok elszállítása és megsemmisítése is szerződésben biztosított. A szerződött fél

a miskolci székhelyű MEDITRADE Kft., akinek a részéről a szolgáltatás folyamatos.

Mindezek mellett elmondható, hogy a fogászati anyagellátás is folyamatos, a felhasznált anyagok

mennyisége  évről-évre  növekszik,  ami  egyre  inkább  növeli  az  ezek  beszerzésére  fordított

összegeket.  Ide  sorolhatjuk az  egyszer  használatos  eszközök,  fertőtlenítő  oldatok,  tömőanyagok

növekvő mennyiségét. A fogászat területének nagy az anyagráfordítási szükséglete. Ezzel szemben

az  OEP  finanszírozás  összege  évek  óta  nem  változott,  megállapított  pontértéken  működik,  a

fogászati rendelések alulfinanszírozottak.
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3. A fogászati ellátási körzethez tartozó lakosság megoszlása

A  WHO  (Egészségügyi  Világszervezet)  szerint  2000  lakosonként  szükséges  1-1  fogorvost

alkalmazni. Hazánkban az Országos Egészségügyi  Pénztár által  finanszírozott  orvosokat illetően

3500-4000 (sőt néha több) lakosra jut 1-1 fogorvos. A Szihalmi Fogászati Szolgálatnál ez a létszám:

3869 fő.

A fogászatban  nem  kártyarendszer  van,  mint  a  háziorvosi  ellátásban,  hanem  területi  ellátás.

Változatlanul  a  fogászati  alapellátás  körébe  tartozó  községek:  Szihalom,  Mezőszemere  és

Egerfarmos. A három település összlakossága teszi lehetővé a napi 6 órás (heti 30 órás) munkaidőt.

Szihalmon vegyes körzet működik, ami egyesíti a felnőtt és az iskolai fogászati szűrést, ellátást és a

prevenciós munkát.

Az OEP (azaz a MEP) legutolsó nyilvántartása szerint a szerződésben szereplő lakossági adatok:

Az ellátandó lakossság településenkénti megoszlása a 2015 évi adatok alapján

Sorszám Településnév Lakosságszám

1. Szihalom 1924

2. Mezőszemere 1247

3. Egerfarmos 698
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A lakosság lélekszáma csökkenő tendenciát mutat a korábbi évekhez képest, amikor még 4000 fő

feletti összlétszámról beszélhettünk.

Az ellátandó lakossság korcsoportonkénti megoszlása a 2015 évi adatok alapján

Sorszám Korcsoportok Lakosságszám

1. 18 év alatti 725

2. 19-62 év közötti 2299

3. 62 év feletti 845

A  kedvezményezett  korhatár  62  évre  emelkedett,  ami  ettől  az  életkortól  jelöli  az  időskorú

besorolást.  Változatlanul a közgyógyellátottak,  az időskorúak, a 18 év alattiak és a szülő nők a

szülés után 6 hónapig részesülnek bizonyos anyagi kedvezményekben fogpótlási szempontból. A

fogmegtartó  kezelések  minden  korosztály  részére  ingyenesen  biztosítottak  és  elérhetőek.  A

fogpótlásokkal kapcsolatos önkormányzati  (orvosi) díjak összege az utóbbi években változatlan.

Ennek oka a lakosság alacsony anyagi terhelhetőségének figyelembevétele. A protetikai munka 18-

62 év között térítésköteles.

A gyerekek, tanulók csoportos szűrővizsgálata és kezelése területileg illetékes fogászati rendelőben

évente  kétszer,  szorgalmi  (tanítási)  időben  történik.  Az  iskolafogászat  keretében  szűrés,

felvilágosítás,  fogmosásra tanítás és fogszuvasodást megelőző kezelés zajlik. A szűrővizsgálaton

való részvételt,  valamint  annak ideje  alatt  a  tanulók felügyeletét  a  nevelési,  oktatási  intézmény

biztosítja.  A hét  egyik napja iskolafogászati  nap,  amely évek óta zökkenőmentesen működik.  A

fogtömés, foghúzás invazív (testbe hatoló) beavatkozások, melyhez szülői beleegyező nyilatkozat
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szükséges. Ezért a gyerekek szülei írásos értesítést kapnak gyerekük fogazati állapotáról és egyéni

döntés alapján, nem iskolai időben kapnak ellátást.

4. Az elvégzett fogorvosi beavatkozások a beszámolási időszakra vonatkozóan

A fogászati ellátást igénybe vevő egyének száma a 2015-ös évben

Szihalom 1431

Mezőszemere 584

Egerfarmos 278

Összesen 2293
Az elvégzett beavatkozások száma: 7028 db. A gyerekeknél az esetszám 2076. Ez 542 gyereket

jelent.

Az elvégzett tevékenységek

Amalgámtömés 239

Esztétikus tömés 609

Tejfogtömés 26

Gyökértömés 73

Fogkőeltávolítás 263

Pulpotómia 12

Szűrővizsgálat 334

Helyi fluoridálás 472

Tasak gyógyszeres kezelése 13

Intraorális röntgen 92

Műtéti utókezelés 45

Vérzéscsillapítás 15

Fog- és gyökéreltávolítás 609

Csoportos megelőző tanácsadás 278

Protetikai tevékenység

Felső kivehető pótlás 25

Alsó kivehető pótlás 19

Szólókorona 27

Híd 18

Horgonykorona 67

Fogsorjavítás, alábélelés 13
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A  nem  számszerűsített  tevékenységformákhoz  tartozik  az  ideiglenes  tömés  készítése,

tejfogelcsiszolás, vagy impregnálás, intraorális érzéstelenítés, fog trepanálása, gyökérkezelések stb.

A betegforgalmi adatok alapján látható, hogy bizonyos esetekben csökkenés, bizonyos esetekben

pedig növekedés tapasztalható.  A beszámolási  időszakban megnövekedett  az esztétikus  tömések

száma.

5. Zárás

Beszámolóm zárásaként szeretnék köszönetet mondani a testület által nyújtott segítségért és bízunk

a további sikeres együttműködésben.

Kérem beszámolóm szíves elfogadását.

Tisztelettel,

Csomorné Dr. Tábori Erika

fogszakorvos

Kelt: Szihalom, 2016. 05. 21
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